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 امحلس هلل رب امؼاملني و امطالة و امسالم ػىل ذامت اميحُني و املصسوني هحٌُا محمس ضىل هللا ػوََ و سمل 

 ٔأما تؼس ..

 

نم  ُثم  رمحَ هللا ثؼاىل احلافغ جن نثريًلول 
ِ
ْدَصاجِ  ًَوََْتَِما مَمْ  َوُمْسِوًما َامُْحَزاِريم  ا

ِ
َعِ  ِِب َكُ  َما ََجِ َِ  ُُيْ تِ  ِمنَ  ِتِطحم

َُما, َاْْلََحاِدًِث  َّنم
ِ
َما ِف  مََُْسْت  َأَحاِدًثَ  ََصمَحا كَسْ  فَا ِمِشي   ًَْيُللُ  ََكَ , ِنَتاجَْْيِ ْ ٍُ  َامّّتِ  ثَْطِحَحَ  َامُْحَزاِريِّ  َغنْ  َوغرَْيُ

َنِ  ِف  تَلْ , ِغْيَسٍُ  مََُْسْت  َأَحاِدًثَ  ا َامس  َُ  . َوغرَْيِ

 

  و مسمل خباري امطحَح ؟ ٔأم ُياك َصَح مل ُُيصخَ مسمل لكو  س توغة امحزارياُل  -امسؤال اْلٓن :

  ؟

 

ُِجَة جن نثري و ًلول  ًؼىن مل ٍكن رشًظا تطحتَ , كُ و مسمل مل ًوَتما ِٕبدصاج َجَع ما ُيُ  امحزاريٕان  : ف

 هلم ٔأن جيمؼا لك امطحَح فضال ػىل ٔأن ًغَُة غيَ تؼُظ امطحَح

 و تصهُت من امطحاح حلاِل امعول , نتايب اجلامع ٕال ما حص  فما ٔأدذوُت  : ًلول امحزاري إلمامو 

امطحَح ؛  ف ىزهل ف امطحَح كس حص غيسٍ و مكٌَ حص غيسٍ ٔأًضًا ٔأش َاء مل ًسذوِاأٔ  ًؼىن َجَع اذلي 

 دفِف احململ اكن ًٍصسٍ , اكن ل ًٍصس ٔأن ٍكون امكتاب هحريحلاِل امعول 

 (..امطحَح  فًؼين مام مسمل : مُس لك شُئًا َصَحًا وضؼتَ ُاُيا ) و ًلول الٕ 

 .. ( من امطحَح امطفوةمبؼىن وضؼُت  ) ػوََ واَجؼأٔ ٕامنا وضؼُت ما 

 ُشا اجلامع فٔأما لك امطحَح فمل ُأدذهل 

 

ثالثةالمحاضرة ال  
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 و سملضىل هللا ػوََ  امييباجلامع امطحَح اخملترص املس يس من سن  " -ًلول : امحزاريو 

 " خمترصفاكن ًٍصس يشء 

 

 و املسمل مل ًوَتما و مل ًٍصسا ٕادصاج لك امطحَح و مل ًلع ُشا .. تسمَل ماذا ؟ امحزاري ٕاذن

 : امّتمشيلول فِ , نتاجْيام فٕاَّنام كس َصحا ٔأحادًث مُست ف :نام ًلول جن نثري

 .."  امحزاريُو  ٕاسامغَل جن غن ُشا احلسًث فلال ُو َصَح محمس ٕاسامغَلس جن سبٔمت محم"  

 .. امحزاريَصَح  فُشا احلسًث مُس و  , امّتمشيسن  فُشا امالكم 

 امحزاريَصَح  فو مع ذكل ُو مُس  امّتمشيَصحَ و حك تطحتَ نام هلل غيَ  امحزاريو 

 . ف َصَحَ اَصح ٔأحادًث و ملا ًسذوِس ك فٕان امحزاري ٕاذن

 

 ػسد ما ف امطحَحني :

 ‘ 0444حسًث و ِبمغري املكصر  2727ِبملكصر  امحزاري فجفمَع ما : كال جن امطالح 

 ** 0444َصَح مسمل تال تكصار حنو  فو َجَع ما 

 

 , ْٔلهَ رشح امكتاب حسًثًا حسًثًا  احلافغ جن جحصُو ػس ٔأحص ػس نوحزاري و 

 املصفوػة املوضوةل املس يسةَّناًة لك نتاب ًشهص رمق أْلحادًث  فو 

َصَح  ف املصفوػة املوضوةلأْلحادًث  و كال ٔأن اههناًة فُشا  لك َجع كساملؼولات و  و و املوكوفات

 حسًث 7047تال تكصار  امحزاري

 ( أٓدص موضوعمل ًوضوِا ف  املؼولة )حسًث  971و املؼولات 

  امحزاريُو ٔأدرى امياس تطحَح  حافغ جن جحص ُشا ػس  

 و نام ًلومون ل جهصة تؼس امفتح
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 حسًث 0404و حبسة تصكميَ فِو  امحايقامش َخ فؤاد غحس سمل ُو ػس حص ػس مل وأٔ 

 امواحس امطحايبٕاذا اكن ف حسًث ف , ٔأكصب مؼسم امتكصار يهف امؼس  امحايقظًصلة امش َخ غحس و 

ٓ ق و املتون ل ًُؼسٍ حسًثًا رت امعص ُنص  ٕاذاو , ل ًًتلل مٌَ و ل ًؼسٍ  من حسًث  ًًهتييدص حىت أ

 ٔأدص فِؼسٍ حسًثًا اثهًَا .. َصايبحسًث  ٕاىل امطحايب

 و مكن ُو ٔأكصب مؼسم امتكصار  ..ةٔأتواب ٔأدصى فِؼسٍ مصة اثهَ فمكن ٕاذا ُنصر احلسًث كدل ذكل 

 .. ثلًصًحامكسمل ف امؼسد  امحزاريكس هلول ٕان 

 

 امطحَح ِبيقفلط ٔأٍن  0444فلط و املسمل  7044دلًَ  امحزاريل ٕاذا اكن ُيا كس ٍصد سؤا

 ٔأمف حسًثًا َصَح 944ٔأحفُغ  امحزاريو كس كال  

و هطف مثال ٔأم ماذا ؟  12444 امحزارئأمف حسًثًا غري َصَح ُل امطحَح ذارج َصَح  744و 

 ماذا ؟ ٔأمُشٍ لكِا ذارج امطحَح  امطحَحة أْلحادًثُل 

 

 ٔأتوك ُيفغ : ًلول جن حٌحل محسأٔ مؼحس هللا جن  ةالكم ٔأتو زرػمن ..  املسبةٔلسوف هوحض ُشٍ 

 ؟ املؤمفة أْلموفُشٍ  نٔأٍحسًث كِل هل هَف غصفت ذاكل كال ذاهصثَ أْلتواب ...  ٔأمف ٔأمف 

 هللا ُشٍ حاكًة َصَحة ف سؼة ػمل ٔأىب غحس :ثؼوَلًا ػىل ُشا امالكم  اذلُيبًلول احلافغ 

 و ما فرُس و حنو ذكل امتاتؼيو فتوى  أْلثصهوا ًؼسون ف ذكل املكصر و محس { و اكأٔ مام } الٕ 

 ( 94444)  ل ثحوؽ ُغرش مؼشار املوَون املوًة املصفوػةفاملتون  ٕالو 

 ما ُو ذارج امطحَح ؟ٕاذن 

 **ٔأنرث كوَال ٔأو ٔأكل كوَال  ٔأوكس ٍكون مثل ما ف امطحَح ..

 امعصق ُشا تؼسِّ  , حسًث َصَح ٔأمف 944حفغُ أٔ  امحزاريحنن ىًصس ٔأن هفِم ٔأن الكم ومكن 

 تال تكصار 7047 امحزاريف  أْلحادًثف , ن فِو حسًثان ٕاذا اكن هل ٕاس يادااحلسًث  ٕانمبؼىن 

من ذكل ِبمتكصار  ٔأنرث 7047ىل منت واحس ًؼسُا حسًثًا واحسًا ًؼىن كس ٍكون ال إ  يهتَةامل  و ِبْٔلساهَس 

 . أْلساهَس و ِتؼسِّ 
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ضىل هللا ػوََ  امييبفال ًلطس تَ الكم  , و امتاتؼني حسًث امطحاتة ٔأحادًثٔأَّنم ًؼسون  ُشا فضال ػىل

 حسًث فِوٕامنا اكن ًٍصس تَ لك شُئًا مس يسًا مبؼىن ٕان لك الكم رشًؼى مس يس , و سمل حفسة 

  ش َوخحسًث واحس غن غرشة  ٕاذا ٔأذش, فزَ و نتحَ و دوهَ و حفظَ و رحل ٕامََ و محهل غن ش َ

 ادًث و كس نتهبم غرش مصات و رمبا رحل ٕاهْيم غرش رحالتفِم غرشة ٔأح

  امطحَحة امس يةرش مسمل ل ًوخس فَِ غري غُ  و تؼظ امياس ثترَل ٕان خبارىْٔلن 

 امطحَحة امس يةسمل ل ميثل وس حَ من وم  امحزاريو ًحلى  امثاهَة أْلحزاء ٔأوًضع ف امكتاب  امحايقو 

 % .. 94: 9رمبا تكون  كوَةل ةٕال وس ح 

 ُكشا  املسبةٔلُست ل م 

 أْلحادًثمسمل من  و ًلول كوام ًفوت خبارى ًؼلوب جن أْلدصم :- س يورد الكم تؼظ ٔأُل امؼمل

 امطحَحة

رشون ٔأمف ؼ ام  رمبا ثحوؽ امطحَحة ةامس يَّنم ًلومون ٕان أٔ الكم محؼظ ٔأُل امؼمل  ةو كس اكن مشِورا مٌش فّت 

 ف مأٔ ٔأو مخسة و غرشون 

  اتسً أٔ  أٓلف مس ية امطحَحة ل جتاوز امؼرشةافو ُشا امالكم دعبٔ متامًا .. 

 امس ية امطحَحة اميت يه مصفوػة ٕاىل امييب ضىل هللا ػوََ و سمل تال تكصار

 

 : محس شاهص وضع تني كوسني غيوان و كال ) ػسد ما ف امطحَحني ( ًلولأٔ امش َخ 

ِحََحنْيِ  ََيَداُت ػىََل َامطم  َامّزِ

 

ُس جُْن ًَْؼُلوَب جِْن َاْْلَْدَصِم َوكَْس كَاَل َامَْحاِفغُ أَتُو غَ  ِ ُمَحمم كَلم َما ًَُفوُت َامُْحَزاِريم َوُمْسِوًما ِمَن َاْْلََحاِدًِث ْحِس اَّللم

ِحََحِة .  َامطم

َما َأَحاِدًَث َنثرَِيةً  َتْسَرَك ػَوَْْيِ نم َامَْحاِِكَ كَْس ِاس ْ
ِ
, فَا اَلحِ ِف َذكِلَ َُ ِاْجُن َامطم ْن اَكَن ِف تَْؼِضَِا َمَلاٌل, َوكَْس ََنكََش

ِ
, َوا

ٌء َنثرٌِي . َُ ًَْطُفو هَلُ يَشْ م لم َأه
ِ
 ا
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 حزارى و مسمل ػىل تصك ٕادصاجام ٕاذا احمتؼا  - مِشٍ امؼحارة ًلول :جن غحس امربكًصحَ ل غحارةُياك  **

 . ضؼَفة فِييو ٕان وخست  ةًق َصَحٔأضل من أْلضول فٕاهَ ل ٍكون هل ظص  

 

 و ٕان اكن ل ًُلدل كس ِبمؽ جن غحس امرب:  فلال ػىل ُشا امالكم  جحصوكس غّلة اجن 

 ( . فِو ًُؼضس الكم جن أْلدصم ) ًلوى الكم اجن أْلدصم ) ٔأي ل ًُلدل مٌَ ُشا امالكم (

 

ٓ  جن غحس امرب ف موضعٍ  وكال ٔأًضا شا أْلضل ُ مل ُيصج خبارى و مسمل شُئًا مٌَ : صدأ  ُو

 " .و حس ُحم تشكل ضؼفًا 

  و جن أْلدصم مو مُحل ػىل ٕاهَ ِبب من أْلتواب س َكون أْلمص كًصحاً م جن غحس امربالكف

 

 شواُس او ٔأورد ٔأَصاب امطحَح مِ امطحَحنيهل شاُس ٔأو متاتؼات ذارج  احسًثً  مو ٔأن مكن

 ل ٌُستٌكص صٌ ٔأو ظصق ف داذل امطحَح فِشا ٔأم

 ؟ نثريةٔأم  وسخهتا كوَةلُل و مكن  , ذارج امطحَح ٔأحادًث َصَحة جو مع ذكل ُدصّ 

 حزارى و مسملام كوام ًفوت  : دصم ًلولجن اْلٔ 

 . نثريةٕامنا ل ثُطح ػىل امشواُس و املتاتؼات فِياك شواُس و متاتؼات  , ٕاذا اكهت ػىل أْلضول.. كوام 

 

 ٔأي من امطحَح . ٕال املوَل امخلسة ًفتو امطواب ٕاهَ مل  : و ًلول امؼحارةًلصب ُشٍ  اميووي

 مسمل مِشا امحاب ثضؼَفَو  امحزاريصوا تّتك شؼست اامؼوامء  :- ِبمخسمةلص اجلِمسبةٔل مفثال 

 س تبٔوس هبشا امطيَع ا نثري من أْلمئة , ِبمخسمةلتصهوا ٔأحادًث اجلِص و  امخسمةلحوا ػسم دصّ ؼيسما ف  

 َّنم مل ٍصثضَا ثطحَح ُشا احلسًث .. تبٔ شؼص مسمل ٌُ  و امحزاريًلول ضيَع 
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 مؼني ًيلضَ شُئًا ٔأدص من أْلحادًث ذارج امطحَح  غيسما ًورد ِبِبً  امحزاري ثاًل م ًؼىن 

 : ًلول , ِؼلس ِبِبً ف  , أْلحادًثثلاتل ُشٍ  اميتًلومون ُو ٍصد ػىل أْلحادًث 

 ُيتجم  ساػة ٔأيِبب ف  

 ٔأَيم أْلس حوع (( ف ٔأَيم مؼَيَ من امشِور ٔأو من  احلجامة ٔأفضوَة)) ُشا ٍصد ػىل ٔأحادًث 

  .. اًثخت فَِ شُئًا َصَحً  ن ُشا امحاب ملأٔ ػىل هص  أْلمئةو نثري من 

 

  امطحَحةف أْلحادًث  امكدريةأْلركام  مسبةٔل

َ ًلول َجةل أْلحادًث  ** ..  ( امطحَحة : ِبملس يسة) ًلطس  املس يسةٕاحساق جن راًُو

 حسًث فلط  0044 َّناأٔ  همسيو املعان و جن  امثوريو هَف و ٍصوى غن إلمام شؼحَ و  أٓلفس حؼة  

 

 و مسمل من امطحَح .. امحزاريًلول جن الادصم كوام ًفوت 

 ُل من امطحَح ػىل رشظِام أٔو من امطحَح املعوق ؟ 

 ن غحارثَ ثتلكم غن امطحَح املعوق ..أٔ امظاُص  

  9444 سلط مهنم ٕاذا 0444ػىل رشظِم رشظِام مِان أْلمص مبؼىن مثال مو كال مم ُو ػىل  

 َُية املسبةٔلكل و س تطحح  حِهنا يلولس  

 ا ل ٍكون كل !ٔأًضًا ُكش 0444ذارج امطحَح و  0444ف امطحَح دلهيم  مكن مه 

 ٔأم ٔأدعبٔت  ٔأضاتت يهجن الادصم ُل  غحارةحول ثياكشوا و  امؼحارةثؼلدت ُشٍ  أْلمئةفذلكل  

 

َُ  َوكَسْ  اَلحِ  ِاجْنُ  ََنكََش نم , َذكِلَ  ِف  َامطم
ِ
َتْسَركَ  كَسْ  َامَْحاِِكَ  فَا َما ِاس ْ نْ , َنثرَِيةً  َأَحاِدًثَ  ػَوَْْيِ

ِ
, َمَلالٌ  تَْؼِضَِا ِف  اَكنَ  َوا

لم 
ِ
َُ  ا م ءٌ  هَلُ  ًَْطُفو َأه    . َنثرِيٌ  يَشْ
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مِا هفس رشوط امطحَحني  َصَحة اس تسرك متون ٔأحادًث , املس تسرك ػىل امطحَحني ضاحةاحلاِك 

  َصَحة يهغيسك ف داذل امطحَح  اميتو مسمل ُشٍ أْلحادًث  امحزاري.. ٔأهت ٔأهيا إلمام 

 ذارج ُشا امطحَح ٔأدصى ٔأحادًثو مِا من رشوط املوى ما مِا و مكن وخست 

 ف امطحَح ,,  رشوط و من هفس املوى و مل ُُتصهجامِا من هفس ام  

 ام و مِا من هفس املوى ِف َصَح  مل ثبِٔت  أْلحادًثٌس تسرك ػوْيم متون من و ُشا ُو املس تسرك .. 

 

 امطحَحة امثاتتةانذلٍن اكهوا ًلومون ٕان امسن  , و غريمه من املؼَتةل ةو اكن ٍصد تَ ػىل املحتسػ

ة   امياس ةحباخ ثفي( ل  امس ية ٔأُل)  غيس احلشًو

 فبٔراد احلاِك ٔأن ٍصد ػىل ُؤلء معوًَا  

 مِا هفس رشوط امطحَحني  اميت امطحَحةاملس تسرك ٌس تسرك ػوْيم املتون  فطيع نتاتَ

 مُست ف امطحَحني .. مبؼىن ٕاذا وخسَن ف مس تسرك احلاِك حسًث زائسةفِو ٌس تسرك متوًَن 

 احلسًث موحود غيسٍ نْلٔ ٍكون احلاِك كس ٔأدعبٔ  ‘مسمل  امحزاريو ُشا احلسًث ف  

  

ٓ شئ   و مسمل امحزاريرك مُس هل هفس رشوط ٕاذا وخسَن حسًث غيسٍ ف املس تس .. دصأ

 أْلساهَسُيا ٔأًضًا ٍكون احلاِك كس ٔأدعبٔ ْٔلَّنا مُست تيفس  

 حسًث (  0444 كصاتة) امكتاب فَِ  نثرية ٔأحادًثكس اس تسرك ػوْيام ٔأهَ ًلول فٕان احلاِك  

 نثري  تؼضِا ملال ٕال ٔأهَ ًطفو هل ش ئياكن ف  ٕانو 

 ٔأحادًث ل ثوزهمام مضؼف روادُا غيسُام ِٕبدصاجًوزهمام ص ف ٕاهَ ظكوُت ف ُشا ه : ثري ًلولاجن ن 

 ( امالكم ػىل مس تسرك احلاِك ) ٔأو متؼوَوِام ذكل وهللا ٔأػمل . 
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 ن غيسى ٕاس ياد أًٔرس أٔن أٔغصف ُل ُو ػىل رشط امش َزني أٔم ل .. ماذا ٔأضيع ؟اْلٓ 

 ةامخلس  احلسًث امطحَح رشوط ثوافص من  َ لتس هأٔ  نٔأول شئ امؼوامء ًلومو

 ةو ُيتل رشط من امرشوط امخلس ف مس تسرنَ حسًثًا غيس احلاِك  نٔأن ٍكوول جيوز  

 ج هبا امش َزان امىت دصّ  ةصػاة امكِفِن رشط امطحَحن رخاهلام مع مأٔ  نامؼوامء ًلومو

 و مسملأٔ تس ٔأن ٍكون مصوى جصخال امحزارى مبؼىن رخال إلس ياد لك س يس غيس احلاِك ل

 

 : فْيا ٔأش َاء امكِفِةمصاػاة 

 ٍ ٔأو ملصوًَن تغري  ةا ٕان روى هلم استشِادًا ٔأو متاتؼلتس ٔأن ٍكون روى هلم احتجاخًا ٔأم

 فِشا ل ٍكون ػىل رشظِم

 بٔن ٍكون امتومَش غن هفس امش َخ ت ةمن مصاػاة امكِفِ لتس ٔأًضاً 

 ش َخ غن ش َخ اثىن ًطحل و

 ُشٍ ش َاء مثلأٔ ًلع ف احلاِك اكن 

صى مفثال  ُش مي غن امُز

صى فلَ و ُش مي صى دصّ  , ُش مي فلَ و امُز  امحزارى و مسمل  ج هلو امُز

صى ف امحزارى  ,,  مسمل  و مكن ُش مي غن امُز

صى ُش مي غن" مسمل و ل ًوخس ف امحزارى   "  امُز

صى حسٍهثام مال  امطحَحني  ٕاىل مع ٕان ُش مي و امُز

صى ل ًوخس ف امطحَحني  مكن ُش مي غن ش َخ امُز

صى   امتومَش غن هفس امش َخ ؛ ةهَفِ هبشا مل ىصاعِ و ٕاذا كويا ُش مي غن امُز

 ػىل امؼموم ةٍكون جلٔأن مكن امل من امصاوىٕلن  

  مِشا امصاوىجيترصمل ام مس و و مكٌَ ف ُشا امش َخ تؼَيَ ضؼَف و ذلكل ًّتك خبارى 

 غن هفس ُشا امشئ 
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صى ضؼَفا و ذلكل مُست ف امطحَحن اموكس اكن ُش مي غن   ُز

 حادًث و نتهبا ف ٔأوراق و اكن كس حتمل غيَ تؼظ اْلٔ  ةٔأهَ ما ملَِ ٕال ف جمامس مؼسود ْٔلهَ كِل

 فشُحت ِبْٔلوراق و مل ٍكن كس ٔأثلن حفظِا ةو اكهت ُياك رحي شسًس

صىعفاكن ُيث من ضسٍر فطار ُيسّ  صى ذلكل تصك امحزارى مسمل رواًتَ غن امُز  ئ ػىل امُز

 

 فْيا احلاِك  أٔدعبٔ  ةاثهَ مسبةٔل

 مسبهٔل امتوفِق

 مثاًل : سامك غن غكصمَ

 سامك من رخال مسمل 

 ‘غكصمَ من رخال امحزارى ‘ 

 سملم و ل  سامك غن غكصمَ مُست ف امحزارى 

 مكن غيس احلاِك 

 ثوفِق تني امصخال ذكل ػىل رشط امش َزني ْٔلن ف مُس ذكلو 

 

 ةظ أْلحادًث اجلَاد من رواًة غكصمتؼامحزاري  ىهتلاو ٕاذا ُو متلكم فَِ مثاًل  ةرخال مثل غكصم

 و ٔأوردُا ىف َصَحَ 

 ج هل امحزارى و ًلول ٕان غكصمَ دصّ  ةيت احلاِك ُيصج ِبىق ٔأحادًث غكصمو ًبٔ 

 ِبمعحع ُشا فَِ غوط!  و ُو ػىل رشط امحزارى

  احلاِك مل ًًتقِ  و, امحزارى من ٔأحادًث امضؼفاء  ىهتلافلس 

 ًضًا مما ُُيل ثرشط امش َزني غيس احلاِكأٔ فِشا 
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  .ج هل امحزارى ًلصهَ تغرٍيدصّ لكام  ةٕافّتاضًا : غكصم

ٓ ُو كصهَ تواحس  نٕاذ  ال ًُطح ٔأتسًا ٔأن ُيصج هل احلاِك مٌفصدًا ..ف ,  ل ملصوًَن تغرٍيإ دص و مل ُيصج هل أ

 ػىل رشط امحزارى ٕاذا اكن ملصوًَن تغرٍي ٔأما ٕاذا ُأفصد فوُس ػىل رشط امحزارىٕامنا ُو  

 

 أٔدصى مما أٔدعبٔ فَِ احلاِكمسبةٔل 

 ُو ٔأحرضٍ فلط مىك ًٍُزل تَ ٕاشاكل  , ج هل ف امشواُس و املتاتؼاتامحزارى دصّ 

  ػوََ و سملغن اميىب ضىل هللا ةهل ٔأحادًث مس يس ثخت تَ سامع راوى من راوى مل ٍصوِ ف 

َُثخت    ن ُشا امصاوى كال مسؼت فِطح غيسٍ رشط جحوت امسامعأٔ ٕامنا ٔأوردت م

 ػىل ٕاجحات سامع ة املارصٍ امللطور ةس ف امحزارى ٕال ف ُشٍ املتاتؼفِشا امصاوى اذلى ما وخ

سمل ىل اميىب ضىل هللا ػوََ و إ مبتون و ٌس يسُا  ةيت احلاِك و ُيصج هل ٔأحادًث نثري ِبٔ , ف من راوى راوى 

 .. فِل ُشا ًطح ؟

ٓ تَ راوى  ج امحزارى هل ٕال استشِادًا مَلوِّ ما دص   من احلسًث ..  ةدص مُُيًل تَ ػهل متومهأ

 

 احلاِك فَِمما أٔدعبٔ دصى أٔ مسبةٔل 

 امس يس لكَ ػىل رشط امش َزني امحزارى و مسمل  اكن ٕاذا

 حتج تَ و هفس امتومَش غن هفس امش َخ اصاػاة امكِفِة من حِث ٕاهَ ممع 

 و مُس ملصوًَن تغرٍي ومُس مستشِسًا تَ ف امشواُس ول املتاتؼات 

 ٔأو ششوذ و مكن فَِ ػةل

 لِبمعحع  ؟ ُل ُشا ػىل رشط امش َزني

 

 .. ةمئىه رشوط امحزارى و رشوط سائص اْلٔ  ةن رشوط امطحَح امخلسأٔ ويا كُ  ةف امحساًوحنن 

 ٔأن هلول ػىل رشط امش َزني  ًطحفال  
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 م ..ُافوكؼت هل ٔأو  , ش َاءُشا اهمنط وكع احلاِك ف تؼظ اْلٔ  ػىل

 جن جحص  ملس تسرك ونشا اذلُىب هل حك ػىل ا وإلمام

 

 نئأهَ اس تسرك ػىل امطحَح ىصَ  من املمكن ٔأن رشوط امطحَحنيم ِبمتعحَق امؼمىل ػىل املس تسرك و

 .مما ىه ػىل رشظِام حادًث أٔ هيظص ِك فات امطحَحني مما حص من ث  

 

 كويل ُشا واس تغفص هللا يل ومك ,,أٔكول 


